AgustaWestland gotowa do lotu z XPO Logistics
Northampton (UK) – 7 października 2015 – AgustaWestland, jeden z największych na
świecie producentów śmigłowców, wybrała XPO Logistics do koordynacji transportu
ośmiu śmigłowców Lynx Mk21A z Brazylii do Wielkiej Brytanii.

Główne zakłady spółki AgustaWestland, stanowiącej część włoskiej firmy Finmeccanica,
znajdują się we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Firma
swoją działalność prowadzi za pośrednictwem licznych podmiotów zależnych,
przedsięwzięć joint venture oraz programów współpracy ze spółkami sektora lotniczego,
kosmicznego i zbrojeniowego. AgustaWestland zatrudnia ponad 12 850 pracowników na
całym świecie i osiąga przychody w wysokości 4,37 mld EUR.
Spółkę AgustaWestland w Wielkiej Brytanii łączy z XPO Logistics długotrwała współpraca
w ramach której XPO Logistics zapewnia elastyczną i opłacalną logistykę części do
śmigłowców. W ramach rozszerzenia tej współpracy zespoły XPO Logistics ds. globalnej
spedycji będą odpowiedzialne za przetransportowanie ośmiu śmigłowców Lynx do
Wielkiej Brytanii na potrzeby realizowanego etapami programu modernizacji.
Brazylijska marynarka wojenna powierzyła spółce AgustaWestland wymianę silników,
systemów nawigacyjnych, konsoli oraz systemów awioniki we wspomnianych
śmigłowcach morskich. Program modernizacji będzie realizowany w zakładzie
produkcyjno-konserwacyjnym spółki w Yeovil, w hrabstwie Somerset.
Po zakończeniu każdej modernizacji spółka XPO Logistics będzie miała za zadanie
przewieźć śmigłowce do Brazylii, korzystając z rozwiązań transportu powietrznego i
morskiego, z wykorzystaniem fachowej wiedzy w zakresie spedycji ładunków
ponadwymiarowych, co pozwoli zapewnić bezpieczną dostawę. Będzie to wiązało się z
zastosowaniem specjalistycznych urządzeń do przenoszenia oraz indywidualnie
dostosowanej ochrony przez cały czas trwania podróży.
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Na terenie Brazylii XPO Logistics prowadzi działalność w zakresie spedycji globalnej w
Sao Paulo i Rio de Janeiro. Spółka posiada duże doświadczenie w tym państwie,
dysponuje wiedzą o złożonych przepisach celnych oraz morskich procedurach
eksportowych i importowych.
– Spółka XPO Logistics zarządza dla nas regularnym dwustronnym ruchem części
zamiennych w Brazylii i dwukrotnie transportowała już dla nas śmigłowce do Wielkiej
Brytanii – poinformował Jim Joyce z Działu Obsługi Klienta w AgustaWestland. – Dzięki
fachowej wiedzy na temat łańcucha dostaw, XPO Logistics zapewnia nam rzetelne
kompleksowe rozwiązania i niezwykle wysoki poziom usług, co jest kluczowe w sektorze
lotnictwa.

Informacje o XPO Logistics, Inc.
XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) to spółka należąca do czołowej dziesiątki dostawców
najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie łańcuchów dostaw dla najlepiej
prosperujących firm na świecie. Spółka świadczy charakteryzujące się wysoką wartością
dodaną usługi w zakresie transportu naziemnego, w tym usług logistycznych, transportu
intermodalnego, transportu ostatniej mili oraz usług spedycyjnych; wysoce
specjalistycznej logistyki kontraktów; magazynowania i dystrybucji; jak również
globalnych przesyłek drogą lądową, powietrzną i morską. XPO obsługuje ponad 30 000
klientów, dysponując ściśle zintegrowaną siecią liczącą 54 000 pracowników i 887
placówek w 27 państwach. www.xpo.com
Centrala XPO znajduje się w Greenwich (stan Connecticut) w Stanach Zjednoczonych,
a centrala europejska w Lyonie we Francji. Spółka większość operacji europejskich
prowadzi za pośrednictwem swojej spółki zależnej Norbert Dentressangle SA, w której
ma 86,25% udziałów. Pozostałe akcje ND są przedmiotem obrotu jako GND na rynku
Euronext Paris / Euronext London – Isin FR0000052870. www.norbertdentressangle.com (NYSE: XPO)
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